Velsen, 23 juli 2015
Aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Velsen-Noord

Bijlagen:
- Situatietekening bestaand en nieuw
- Schets impressie nieuwe situatie (Vo.02)

Geachte gemeenteraad,
Als bewoner en eigenaresse van huize Beeckzangh aan de Beecksanghlaan 36 te
Velsen Noord wil ik mij tot u richten met het volgende.
Zoals u wellicht weet, bewoon ik het gemeentelijke monument Villa Beeckzangh,
gelegen op een terrein van circa 1 ha voormalige bollengrond, dat nu als tuin en
hobbyweides in gebruik is.
Op dit terrein ligt een oude bollenschuur met aangrenzend nog een schuur /
voormalige paardenstal, zie bijlage Situatietekening (bestaand). Deze bollenschuur
en stal behoorden in het verleden bij het bollenbedrijf van mijn man en schoonvader,
dat in 1961 beëindigd is.
Gezien mijn leeftijd (86) zou ik graag gelijkvloers willen gaan wonen in een
levensloopbestendige woning. Om die reden zouden wij als familie graag de huidige
paardenstal grenzend aan de bollenschuur willen omvormen tot een
levensloopbestendige woning.
De bollenschuur is oud en vervallen, vergt veel kostbaar groot onderhoud en
functioneert niet meer als zodanig. Naast de huidige lokatie van de bollenschuur
zouden wij daarom ook graag een woonfunctie willen realiseren met een aantal
wooneenheden, daarbij uitgaande van huidige vorm en bouwvolume van de
bollenschuur. De huidige bollenschuur wordt daarbij vervangen door een gebouw
met een viertal nieuw te bouwen appartementen, waarbij op de begane grond
twee levensloopbestendige appartementen worden gerealiseerd. Daarmee wordt ook
bijgedragen aan de behoefte van senioren voor dit soort woningen. Zie bijlage
Situatietekening (nieuw) en bijlage Schets impressie nieuwe situatie.

De nieuwe bebouwing willen wij uiteraard realiseren op een wijze die volledig past in
de groene en cultuurhistorische kwaliteiten van het terrein.
Eventuele opbrengsten van de omvorming van de bollenschuur tot
wooneenheden willen wij investeren in (interne) restauratie, groot onderhoud en
aanpassing (o.a. isolatie) van het oude woonhuis, het gemeentelijk monument.
Daarmee wordt ook bijgedragen aan de doelstelling van het behoud van
cultuurhistorische waarden.
Ik wil u dan ook verzoeken om in het bestemmingsplan Velsen-Noord planologische
mogelijkheden te bieden om bovengenoemde ontwikkelingen mogelijk te maken.
Verder wil ik mij graag het recht voorbehouden om deze zienswijze binnen redelijke
termijn zonodig aan te vullen

Met vriendelijke groet,

M.W. Koster-Heck
Beecksanghlaan 36
1951 LR Velsen-Noord
Tel. 0251-223763 / 06-12814269

Velserweg 16 1942 LD Beverwijk
Tel 0251 76 43 00
E info@dewilde.nu
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